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NIEUWSBRIEF EUROPALOKET ZEELAND 
juli 2021 

 
 
 
 
 
Het jaar 2021 is voor veel Europese subsidieprogramma’s het opstartjaar voor de 
nieuwe programmaperiode 2021-2027. 
 
Dat betekent dat er veel gebeurt achter de schermen, maar dat neemt niet weg dat er 
ook op dit moment al veel mogelijk is voor diegenen die een projectidee onwikkeld 
hebben of daarmee bezig zijn. 
 
Naast de nieuwe openstellingen die er al zijn, is het nu ook hét moment om uw 
projectidee voor te bereiden op de officiële indiening van een subsidieaanvraag. 
 

7 september 2021: Workshops Interreg 
Vlaanderen-Nederland (online) over het hoe en 
wat in de nieuwe programmaperiode 

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor 
slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op dinsdag 7 september kunt u via online 
workshops alles te weten komen over de nieuwe mogelijkheden binnen het Interreg VI 
subsidieprogramma en hoe u uw project kunt aanmelden in het nieuwe e-loket. In de 
namiddag komen de mogelijkheden voor bedrijfsparticipatie aan bod. 
 
Als u op dit moment al een projectidee heeft, kunt u op 7 september een goede indicatie 
krijgen over de mate waarin uw project in het nieuwe programma zal passen en kan 
bijdragen aan de doelstellingen.  
 
Op de website van Grensregio.eu (Interreg Vlaanderen-Nederland) komt u alle details te 
weten over deze workshops. Daar kunt u zich ook inschrijven. 
 
 
 

https://grensregio.eu/nieuws/2021/workshop-interreg-vi
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Feestelijke opening van de nieuwe programmaperiode 
 
 

In het voorjaar van 2022 plannen we een event 
waarbij we de nieuwe programmaperiode 
feestelijk zullen inluiden en waar u volop kunt 
netwerken en op zoek kunt gaan naar 
geschikte projectpartners.  
 
 
 
 
 
 

 

Overzicht geplande oproepen Interreg VI 
 
 
Bent u van plan een project in te dienen bij 
de eerste oproep? Volg dan zeker onze 
workshop in september en neem 
alvast contact op met onze projectadviseur 
Josine Verbrugge.  
 
Josine kan u niet alleen helpen met het 
beantwoorden van praktische en inhoudelijke 
vragen, maar ook assisteren bij het zoeken 
naar geschikte projectpartners.  
 
 
 
 
 

 
 
+31 6 5275 6230 
jjm.verbrugge@zeeland.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tel:+31652756230
mailto:jjm.verbrugge@zeeland.nl
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Diverse openstellingen op dit moment 
 
Naast de mogelijkheid om uw projectidee voor te bereiden op openstellingen die er 
nog aan zitten te komen, zijn er ook dit jaar al verschillende openstellingen van start 
gegaan of verlengd. Ook zijn er programma’s die doorlopend geopend zijn, het hele 
jaar door. 

POP3 ‘Niet-productieve investeringen water 2021 
(internationale doelen): van 30 april 2021 tot en met 30 juli 
2021 
 

 
 
Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen (investeringen die geen 
aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben), in het 
landelijk gebied van Zeeland. U leest er meer over op ons Europaloket. 
 

MIT Zuid: Research & Development van 1 juni 2021 t/m 9 
september 2021 
 

 
 
Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers voor projecten op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling. Lees hier meer over op ons Europaloket of op de website 
van Impuls Zeeland. 

Lees ook het succesverhaal op pagina 9 van deze nieuwsbrief over Zeeuwse bedrijven 
die binnen de subsidieprogramma’s MIT Zuid en CrossRoads subsidie ontvingen voor 
hun vernieuwende projecten. 
 
 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-subsidieregeling-niet-productieve-investeringen-water-internationale-doelen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-zuid
https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/mit-zuid-rd-samenwerking-2021-geopend
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POP3 LEADER: 30 april 2021 tot en met 31 december 2022 
 

 

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling 
(POP3). Dit programma werd uitgevoerd van 2015 tot en met 2020, en is verlengd tot 
eind 2022. 
 
Zie ook de informatie over de Landelijke LEADER-dag 2021, op pagina 8 van deze 
nieuwsbrief. 
 
 

POP3 Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie 
Zeeland 2021, 28 juni t/m 1 oktober 2021 

 
Deze regeling is voor samenwerkingsverbanden (waarbij minstens één agrarisch 
bedrijf betrokken is) die gezamenlijk een innovatief projectplan willen opzetten en/of 
uitvoeren dat gericht is op de transitie naar een duurzamere landbouw. 

Alle details vindt u op de desbetreffende webpagina van ons Europaloket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/pop3-leader-projecten
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/openstelling-subsidieregeling-samenwerking-voor-innovatie-zeeland-2021-pop3
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LIFE: start van het nieuwe programma 2021 op 13 juli 2021 
 

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en 
milieubeleid. De nieuwe programmaperiode loopt van 
2021 tot 2027. 
 
LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-
gouvernementele organisaties (NGO’s) 
 
 

 
De eerste serie subsidieoproepen (‘calls for proposals’) van het nieuwe Europese LIFE 
programma voor milieu en klimaat is op 13 juli van start gegaan.  
 
De eerste deadlines vallen in september dit jaar. 
 
Meer (Engelstalige) informatie kunt u lezen op de website van de Europese Commissie.  
 

Doorlopende openstellingen (het hele jaar door 
geopend) 
 
Horizon Europe 

 
 
Horizon Europe is de opvolger van het 
Horizon 2020-programma. Het EU-
subsidieprogramma Horizon Europe is 
bedoeld voor innovatie en onderzoek waarin 
kennis wordt gevaloriseerd. Dat wil zeggen: 
de opgedane kennis moet omgezet kunnen 
worden in commercieel haalbare producten, 
processen of diensten. 
 
 

 
Wie kan subsidie aanvragen? 
Onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Meer dan voorheen is er 
kans voor ondernemers en het MKB om financiering te krijgen voor baanbrekende 
innovaties. 
 
 
 
 

https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
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Euregio Scheldemond: financiële steun voor kleinschalige 
grensoverschrijdende samenwerking 

 
 
Euregio Scheldemond stelt via verschillende 
fondsen middelen ter beschikking om 
grensoverschrijdende samenwerkingen te 
stimuleren in de provincies Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Zeeland.  
 
Dit kan via het Scheldmondfonds, via het Les-
fonds, en via het Straits-fonds. 
 

 
 

Het EFSI: Europees Fonds voor Strategische Investeringen 
 

Dit is een initiatief van de Europese Commissie en de 
Europese Investeringsbank (EIB). Doel van het EFSI is om 
door middel van gerichte investeringen de structurele 
economische groei in de EU te bevorderen. 

 

Het EFSI is geen subsidie, maar kan garanties, leningen en risicokapitaal verstrekken voor 
projecten die niet binnen het risicoprofiel van reeds bestaande Europese instrumenten 
passen.  

Green Deal fondsen 
 

 
De EU Green Deal is het ambitieuze plan van de 
Europese Commissie om de klimaatsverandering en de 
aantasting van het milieu een halt toe te roepen. 
 
 
 
 
 

 
Er zijn fondsen beschikbaar voor projecten die deze strategie ondersteunen.  
 
 
 

https://www.euregioscheldemond.be/
https://www.euregioscheldemond.be/scheldemondfonds/
https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-fonds-stimuleren-van-grensoverschrijdende-samenwerking
https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-fonds-stimuleren-van-grensoverschrijdende-samenwerking
https://www.zeeland.nl/europa/straits-committee-samenwerkingsverband-europese-kustprovincies
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De EU Green Deal is belangrijk voor tal van beleidsgebieden en veel economische sectoren, 
van landbouw tot mobiliteit en van voedsel tot biodiversiteit. De projecten zijn voornamelijk 
interessant voor regionale samenwerkingsverbanden, maar ook voor gemeenten en 
bedrijven.  Lees er meer over op ons Europaloket. 
 

Interessante (online) bijeenkomsten in de 
nabije toekomst 
 

7 september 2021: Workshops Interreg Vlaanderen-
Nederland (online) over het hoe en wat in de nieuwe 
programmaperiode 
 
Op de eerste pagina van deze Nieuwsbrief kunt u daar alle details over lezen. 

 

16 september 2021: online meeting Interreg-programma’s 
 

Op 16 september presenteert de RVO 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
tijdens een online meeting de nieuwe 
programma’s Interreg Noord-West Europa, 
Interreg Noordzee Regio en Interreg Europe 
voor de programmaperiode 2021-2027. 
Belangrijke thema’s worden 
klimaatadaptatie, watermanagement, 
hernieuwbare energie en circulaire 
economie. 
 

Inhoudelijk zullen alle drie de programma's bij de Europese Green Deal aansluiten. In de 
nieuwe programmaperiode blijft ook innovatie een pijler van de programma’s. Green and 
Smart dus.  
 
De programma’s komen - net als in het verleden - open te staan voor overheden (Rijk, 
provincie, gemeente, waterschap), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen),  
bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder 
winstoogmerk. 
 

https://www.zeeland.nl/europa/eu-green-deal


  

 
 

 Dit is een nieuwsbrief van het Europaloket van de Provincie Zeeland 
 Postbus 6001, 4330 LA  Middelburg 
 www.zeeland.nl/europaloket                           europaloket@zeeland.nl 

 

pag. 8 van 10 

 
 
 
 
 
 
 
Meer weten en u inschrijven: 
  
u kunt zich deze zomer inschrijven via een link op de desbetreffende webpagina van de 
RVO. 
 

Landelijke LEADER-dag: 21 oktober 2021 
 

 
 
De landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland en 
wordt georganiseerd door de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en 
Noord-Zeeland, de Provincie Zeeland en het Regiebureau POP. 
 
De LEADER-dag 2021 zal op 4 parallelle locaties plaatsvinden verspreid door Zeeland. 
Daarnaast is het ochtendprogramma van de LEADER-dag 2021 ook digitaal te volgen. 
 
Lees hier meer over de Landelijke LEADER-dag 2021. 
 
 

North Sea Conference 2021: 23-25 november 2021 in 
Brugge 
 

 
 
 
 
 

 
Tijdens deze driedaagse conferentie, die hopelijk live kan plaatsvinden, is er sprake 
van verschillende bijeenkomsten die vallen binnen het subsidieprogramma Interreg 
Noordzee Regio: 

• ‘Capitalisation event’: op 23 november (+ ‘Annual Business Meeting’ en een ‘Youth 
meeting of the North Sea Commission’) 

• ‘North Sea Conference’ op 24 november 
• ‘Interwork event’ op 25 november:  netwerkbijeenkomst 

 

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/save-date-online-meeting-interreg-nwe-nsr-en-europe
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/save-date-online-meeting-interreg-nwe-nsr-en-europe
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/vooraankondiging_landelijke_leaderdag_2021-tl3.pdf
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/vooraankondiging_landelijke_leaderdag_2021-tl3.pdf
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Volg de link voor meer informatie over het subsidieprogramma Interreg Noordzee Regio. 
 
Alle details over de conferentie vindt u op de volgende webpagina: Save the date: North Sea 
Conference 2021, Interreg VB North Sea Region Programme 
 

Succesverhaal MIT Zuid en CrossRoads: flinke 
subsidies voor Zeeuwse bedrijven 
 
Vier Zeeuwse en Vlaamse ondernemers hebben ruim 560.000 euro subsidie ontvangen 
om samen aan de slag te gaan met innovatie. Daarnaast kunnen nog eens acht 
Zeeuwse MKB'ers aan de slag met een subsidie van 160.000 euro om 
haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.  
 
Overhandiging cheque 
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat bezocht donderdag 15 juli 2021 Van de Bilt zaden en vlas 
BV in Sluiskil, om een symbolische cheque te overhandigen. Hij ging daar in gesprek met 
alle ondernemers die subsidie hebben ontvangen. 
 

Acht Zeeuwse MKB-ers maken hebben subsidie 
ontvangen binnen de subsidieregeling MIT Zuid, 
voor het stimuleren van innovatie in het MKB.  
 
Het gaat om de volgende bedrijven: Colsen, 
Epesi, Ephraim Body Tools, Holding Kleine-de 
Jong, IntoMachines, Nieuwe Warmte, 
Progression, en Vervaet B.V. 

Meer weten over het subsidieprogramma MIT 
Zuid:  
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-
zuid 

 
 

Vier Zeeuwse en Vlaamse ondernemers hebben 
subsidie ontvangen uit het Europese 
CrossRoads2 project. 
 
Het gaat om de volgende bedrijven: Dragon 
Plastics, PIA Automation, Pureblue, en Van de 
Bilt zaden en vlas BV. 
 
Meer weten over het subsidieprogramma 
CrossRoads (Interreg Vlaanderen-Nederland): 
https://www.zeeland.nl/subsidie-
aanvragen/interreg-vlaanderen-nederland 

 

https://northsearegion.eu/
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=7fLw4FDIyY_KV1AD0c7Xa0LoXzdjGkA8ZMi0dnXAHA&u=https%3a%2f%2fnorthsearegion%2eeu%2fabout-the-programme%2fprogramme-news%2fsave-the-date-north-sea-conference-2021%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=7fLw4FDIyY_KV1AD0c7Xa0LoXzdjGkA8ZMi0dnXAHA&u=https%3a%2f%2fnorthsearegion%2eeu%2fabout-the-programme%2fprogramme-news%2fsave-the-date-north-sea-conference-2021%2f
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-zuid
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/mit-zuid
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-vlaanderen-nederland
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/interreg-vlaanderen-nederland
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Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland 
 

 
 

Wij sturen u deze Nieuwsbrief (ofwel Nieuwsbericht, als het om één onderwerp gaat) in 
de hoop dat we u met deze informatie van dienst zijn. Mocht u geen prijs meer stellen op 
toezending ervan, stuurt u dan even een mailtje naar europaloket@zeeland.nl. 
 
Kent u ondernemers die ook baat zouden kunnen hebben bij een vorm van Europese 
subsidie, stuurt u deze nieuwsbrief dan vooral door. Iedereen kan zich op de 
Nieuwsbrief Europaloket Zeeland abonneren door een mailtje te sturen naar 
europaloket@zeeland.nl.  
 
Er is geen vaste verzendingsdatum. Gemiddeld genomen ontvangt een abonnee 
maximaal één of twee berichten/nieuwsbrieven per maand. 
 
U kunt de meest recente nieuwsbrieven/nieuwsberichten ook terugvinden op het 
Europaloket. 

Europa werkt voor Zeeland!  
 

 
U kunt altijd terecht op ons Europaloket Zeeland 
voor informatie over de diverse Europese 
subsidieprogramma’s. 
 
 

https://www.zeeland.nl/europa
mailto:europaloket@zeeland.nl
mailto:europaloket@zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/europa/europa-actueel

	7 september 2021: Workshops Interreg Vlaanderen-Nederland (online) over het hoe en wat in de nieuwe programmaperiode
	Feestelijke opening van de nieuwe programmaperiode
	Overzicht geplande oproepen Interreg VI
	+31 6 5275 6230
	jjm.verbrugge@zeeland.nl


	Diverse openstellingen op dit moment
	POP3 ‘Niet-productieve investeringen water 2021 (internationale doelen): van 30 april 2021 tot en met 30 juli 2021
	MIT Zuid: Research & Development van 1 juni 2021 t/m 9 september 2021
	POP3 LEADER: 30 april 2021 tot en met 31 december 2022

	LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma werd uitgevoerd van 2015 tot en met 2020, en is verlengd tot eind 2022.
	POP3 Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021, 28 juni t/m 1 oktober 2021
	LIFE: start van het nieuwe programma 2021 op 13 juli 2021

	Doorlopende openstellingen (het hele jaar door geopend)
	Horizon Europe
	Euregio Scheldemond: financiële steun voor kleinschalige grensoverschrijdende samenwerking
	Het EFSI: Europees Fonds voor Strategische Investeringen
	Green Deal fondsen

	Interessante (online) bijeenkomsten in de nabije toekomst
	7 september 2021: Workshops Interreg Vlaanderen-Nederland (online) over het hoe en wat in de nieuwe programmaperiode
	16 september 2021: online meeting Interreg-programma’s
	Landelijke LEADER-dag: 21 oktober 2021
	North Sea Conference 2021: 23-25 november 2021 in Brugge

	Succesverhaal MIT Zuid en CrossRoads: flinke subsidies voor Zeeuwse bedrijven
	Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland
	Europa werkt voor Zeeland!



